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Beste lezer,

Van Laos tot Bolivia, over Niger tot in België laten meisjes hun stem horen 
en worden taboes doorbroken. Op school, in het dorp, binnen het gezin of 
op sociale media, zijn meisjes vastbesloten te strijden tegen stereotypen, 
vooroordelen en discriminatie die hun doen en laten beperken.

“Gelijkheid tussen jongens en meisjes blijft problematisch. We praten er 
veel over maar zien er niet veel van. Zelf wil ik vooruit.” Johanna is 18 jaar 
en lid van de jeugdclub van Plan International Ecuador in La Pila.

Het is de vastberadenheid van Johanna en van duizenden andere 
meisjes zoals zij die me dagelijks motiveert. En mede door de steun van 
duizenden Plan Ouders, schenkers, vrijwilligers en bedrijven boeken we 
vooruitgang op vlak van gelijkheid voor meisjes.

In deze Hello lees je alles over de impact van onze programma’s in het 
dagelijkse leven van meisjes en jongens wereldwijd, evenals het financiële 
plaatje met een volledig overzicht van onze uitgaven en inkomsten, van  
1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

In Laos leert Simone uitgebuite jonge vrouwen weven en geeft ze hen 
opnieuw zelfvertrouwen. Abel begeleidt als kleuterleider de allerkleinsten 
in Bolivia en is een voorbeeld voor toekomstige papa’s. Adeline uit Benin 
zet onderwijs voor meisjes hoog op de Belgische politieke agenda. In 
Zuid-Soedan krijgt Aman weer hoop.

Bedankt om te luisteren naar de meest kwetsbare gemeenschappen in de 
wereld en om ons in staat te stellen de kinderrechten en gelijkheid voor 
meisjes te bevorderen. 

Veel leesplezier, 
Régine Debrabandere – Directeur

PS: Deze Hello is een beknopte versie van ons jaarverslag. Een uitgebreid 
exemplaar vind je op www.planinternational.be/jaarverslag 
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Partners
Plan International België en haar lokale partner 
de ngo CAMKID maken meisjes bewust van 
hun rechten en leren vrouwen traditioneel 
weven om hun onafhankelijkheid te verhogen 
en zichzelf te beschermen.

Meisjes 
beschermen 
in Laos
Laos beleeft een grote economische 
transformatie. Gigantische commerciële 
bananenplantages schieten er als 
paddenstoelen uit de grond, vooral in de 
provincie Bokeo, het bergachtige gebied 
aan de grens met China. Gezinnen 
die er werken, behoren tot etnische 
minderheden en worden er uitgebuit 
en blootgesteld aan giftige chemische 
stoffen. 

Resultaten
• 49 meisjes en vrouwen uit 4 dorpen kregen 

een weefopleiding. Ze maken traditio-
nele stoffen voor eigen gebruik en om te 
verkopen. Zo zorgen ze voor zichzelf en hun 
gezin.

• 8 spaar- en kredietgroepen zorgen ervoor 
dat de verkoop opbrengt. Ze kunnen inves-
teren in nieuwe manieren om een inkomen 
te verdienen. 

• 800 meisjes, jongens en volwassenen 
maken deel uit van 8 theatervoorstellingen 
in de lokale taal. Het theater sensibiliseert 
de kijkers over de risico’s van het werk op 
de plantages, de impact op de gezondheid, 
over geweld tegenover meisjes en vrouwen 
en over manieren om hun rechten te 
respecteren. 

Al onze programma’s in Azië
• Cambodja: een goede start in het leven
• Laos: kwaliteitsvol basisonderwijs
• Laos: bescherming van de meest kwetsbare 

meisjes en vrouwen

• Laos: een goede start in het leven
• Vietnam: een goede start in het leven
• Vietnam: nieuw programma met steun van 

Belgische overheid

ONZE PROGRAMMA’S IN AZIË

“Weven betekent niet alleen 
een extra bron van inkomsten, 
het geeft meisjes en vrouwen de 
kans om een traditie te bewaren 
en hun cultuur te delen met 
anderen. Het werd intussen 
een ontmoetingsplaats waar 
de weefsters zelfvertrouwen 
krijgen, veel bespreken en elkaar 
aanmoedigen.”
Simone, leerkracht traditioneel weven,  
Laos



Al onze programma’s in Latijns-Amerika 
• Bolivia : nieuw programma met steun van 

Belgische overheid
• Bolivia: een goede start in het leven

• Ecuador: onderwijs voor de armsten 
• Ecuador: seksuele opvoeding voor jongeren
• Ecuador: noodhulp na de aardbeving

Partners
We werken samen met de nationale minis-
teries van onderwijs en gezondheid, de 
bisschoppelijke commissie en met organisaties 
van de verschillende oorspronkelijke bevol-
kingsgroepen. Dit project wordt gefinancierd 
door de schenkers van Plan International 
België.

Klaar voor 
school 
in Bolivia
In Bolivia wordt steeds beter rekening 
gehouden met het belang van 
ontwikkeling tijdens de prille kindertijd. 
Toch wordt dat nog lang niet overal 
toegepast. Vooral voor kinderen van 
oorspronkelijke bevolkingsgroepen 
is de situatie bijzonder precair. De 
allerkleinsten hebben immers niet alleen 
voedsel en goede zorgen nodig. Een 
omgeving die uitnodigt om te ontdekken, 
te spelen en te leren is net zo belangrijk.

Resultaten 
• Er zijn 300 creches voor de allerkleinsten 

die gerund worden door 601 kleuterleiders 
en -leidsters. Zij werden opgeleid met 
nieuwe technieken en hebben oog voor 
gelijkheid tussen jongens en meisjes. 
De kindertuinen zijn erkend door de 
gemeenschappen en de gemeenten. 

• 33.196 mama’s en papa’s worden begeleid 
om hun kinderen de beste kansen te geven. 
28.181 kinderen (15.208 meisjes en 12.973 
jongens) jonger dan acht worden thuis 
opgevolgd.

• In 508 gezinsmoestuintjes kweken families 
een gevarieerd groentenaanbod om te 
zorgen voor evenwichtige voeding voor hun 
kinderen. Er worden speciale cursussen 
gegeven om recepten aan te leren waar een 
gevarieerde maaltijd centraal staat.

ONZE PROGRAMMA’S IN LATIJNS-AMERIKA

“Tegenwoordig bespreek ik 
samen met mijn vrouw hoe we de 
taken verdelen: het huishouden, 
het opvolgen van schoolwerk en 
de kinderen naar de kinderopvang 
brengen. We werken met een 
beurtrol en verdelen de taken veel 
beter. Het is voor vaders belangrijk 
om onze zonen en dochters een 
nieuwe manier bij te brengen om 
zaken te bekijken. ”
Abel Condori, papa,  
Chilcayo-Municipio Del Puente.



Partners
Dit programma werd gefinancierd door de 
Vlaamse en Ierse overheid en de schen-
kers van Plan International België die de 
noodoproep hebben gesteund.

Al onze programma’s in Afrika
• Benin: Girl Power
• Benin: nieuw programma met steun van Belgische 

overheid
• Niger: stop kindhuwelijken

• Niger: nieuw programma met steun van Belgische 
overheid

• Togo: strijd tegen kinderhandel
• Zuid-Soedan: humanitaire hulp aan vluchtelingen

Noodhulp 
in Zuid-Soedan
Zuid-Soedan wordt geteisterd door 
gewelddadige politieke conflicten en 
door extreme droogte, afgewisseld 
met overstromingen. In het land is er 
chronische voedselonzekerheid en 
epidemieën zijn schering en inslag. 
Onze teams concentreerden zich in het 
kader van de globale interventie van 
Plan International op voedselverdeling, 
financiële bijstand aan families die 
hun huis moesten ontvluchten en 
bescherming van jonge kinderen.

Noodhulp 
• 619 zwaar ondervoede kinderen jonger 

dan 5 jaar werden behandeld en gered. 
Vrijwilligers gingen van deur tot deur om 
gevallen van ondervoeding op te sporen en 
in extreme gevallen de kinderen naar het 
gezondheidscentrum te brengen.

• 352 kinderen en hun ouders werden 
opgevangen in kindvriendelijke speelruimtes 
om te praten over hun trauma. Er werden 
420 muskietennetten uitgedeeld.

• 2.239 mensen, van wie het merendeel 
aanstaande moeders en vrouwen 
die borstvoeding geven, kregen 
voedselvouchers waarmee ze eten konden 
kopen.

ONZE PROGRAMMA’S IN AFRIKA

“Sinds hij speciaal versterkt 
voedsel krijgt, wordt mijn zoontje 
elke dag beter. Ik heb terug hoop 
dat Ater er weer helemaal bovenop 
zal komen. Gelukkig maar, ik zou 
niet zonder hem kunnen.”
Aman, mama van Ater, 2 jaar, Zuid-Soedan



 

Parlementaire resolutie
Ter gelegenheid van Wereldmeisjesdag 
spraken de 17-jarige Adeline uit Benin en 8 
jongerenactivisten van Plan International het 
federale parlement toe: «Veel meisjes in Benin 
moeten te vroeg stoppen met school. Door 
armoede laten ouders vaak alleen de jongens 
studeren. Ik heb met mijn eigen ogen gezien 
dat dit leidt tot tienerzwangerschappen en 
kindhuwelijken. Onderwijs is de sleutel voor 
de toekomst van meisjes.» Na deze oproep en 
intensief lobbywerk keurde het parlement in 
juni 2017 unaniem een resolutie goed waarin 
de regering wordt gevraagd haar ontwikke-
lingsbeleid bij te sturen en meer te investeren 
in onderwijs voor meisjes.

Sociale Media
Aan de vooravond van de Internationale Dag 
tegen Genitale Verminking, in februari 2017, 
publiceerden we een video van kunstenares 
Mandy Smith. In de video wordt het vrouwelijk 
geslacht in origami getoond om te wijzen op 

de gevaren van vrouwenbesnijdenis. Maar de 
campagne werd gecensureerd door Facebook. 
Het nieuws verspreidde zich als een lopend 
vuurtje op social media: 46 persberichten, bijna 
500.000 views, 18.000 reacties en meer dan 
6.000 shares.

Kinderrechten op school 
Op 20 november - niet toevallig Kinder-
rechtendag – krijgen zes scholen het Kinder-
rechten-schoollabel. Ook sensibiliseerden 
we 31.018 kinderen tussen 6 en 12 jaar met 
pedagogische tools die we ter beschikking 
stellen op de educatieve website  
www.kinderrechtenschool.be In 2017 werd 
deze site verrijkt met het pedagogisch dossier 
‘Mijn nieuwe thuis’, een interactief virtual reality 
filmpje en het spel ‘Iedereen speelvogel’ dat 
we samen met Speelgoedmuseum Mechelen 
ontwikkelden.

Gelijkheid  
in België
Kinderrechten gelden voor alle kinderen 
en jongeren, of ze nu een jongen of een 
meisje zijn, of hun familie in armoede 
leeft of niet, waar ook ter wereld. Daarom 
is Plan International België ook actief in 
eigen land. Drie voorbeelden.

ONZE PROGRAMMA’S DICHTBIJ

+300 geëngageerde vrijwilligers
Zo’n 300 vrijwilligers, van heel jong tot iets minder jong, engageerden zich ook dit jaar 
weer voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes. Samen organiseerden ze 132 activi-
teiten verspreid over ons hele land: sportieve evenementen, culturele activiteiten, zomer-
festivals of lokale events. Hartelijk bedankt voor jullie onontbeerlijke steun! 

+40.000 Plan Ouders, schenkers en bedrijven
Belgische Plan Ouders steunen 34.279 Plan Kinderen en hun leefomgeving in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika. Daarnaast investeren 6.784 Belgen maandelijks in het Girls 
Fund zodat meisjes kunnen leren, leiden, beslissen en zich ontplooien. Ook hier past een 
warme dankjewel want jullie steun vormt de basis voor onze werking in 52 landen. 



Financiële 
resultaten 

Transparantie resultaten
Plan International België gaat op een 
transparante en correcte wijze om met haar 
beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt 
opgemaakt door de Raad van Bestuur en 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze 
commissaris PWC. Daarnaast voeren zowel 
de Federale Overheidsdienst Financiën als de 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) op regelmatige basis controles uit.

Plan International België is ook lid van de 
Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving 
(VEF) en publiceert haar rekeningen op  
www.ngo-openboek.be. Plan International 
België behaalde in 2013 het Committed to 
Excellence-label (CE2) van de European 
Foundation for Quality Management. 

Plan International België is een door de 
Belgische overheid erkende ngo en heeft 
het recht om fiscale attesten af te leveren, 
conform art. 104.4 van het wetboek van 
inkomstenbelasting 1992.

Voor 2016-2017 werden onze rekeningen 
zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Transparantie privacy
Vanaf 25 mei 2018 zijn in de EU nieuwe 
privacyregels van kracht: de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
of beter bekend onder de Engelse afkorting 
GDPR (General Data Protection Regulation). 
Ook Plan International België neemt alle 
maatregelen om volledig in regel te zijn met 
deze nieuwe wetgeving. Je leest er alles over 
op www.planinternational.be/nl/privacy
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Deze grafiek geeft de kernresultaten weer van ons werkingsjaar van  
1 juli 2016 tot 30 juni 2017. Je vindt meer cijfers en gedetailleerde 
uitleg op www.planinternational.be/jaarverslag



Wie geeft om de toekomst 
geeft om kinderen
Neem daarom Plan International België op in een testament 
Een testament opstellen doe je niet zomaar. Toch is het zinvol om er nu al bij stil te 
staan. Heb je er al eens aan gedacht om een goed doel op te nemen in jouw laatste 
wilsbeschikking? Neem Plan International België op in jouw nalatenschap en laat een 
rechtvaardigere wereld aan de toekomstige generatie meisjes én jongens na. Met vragen 
kan je terecht bij Tamira Courtens. Zij maakt graag tijd om je te informeren over de 
verschillende mogelijkheden, wat jouw testament concreet betekent voor jouw erfgenamen 
en hoe de middelen uit jouw nalatenschap zullen worden besteed. Zo kan je goed 
geïnformeerd de verschillende scenario’s vergelijken. Alle vragen over nalatenschappen, 
duolegaten en testamenten worden strikt vertrouwelijk opgevolgd.

Contacteer Tamira voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. 
Telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 02 504 60 00 
Via e-mail: tamira.courtens@planinternational.be 
Per post: Plan International België  
t.a.v. Tamira Courtens, Ravensteingalerij 3B5, 1000 Brussel

Je vindt ook meer info op planinternational.be/testamenten


